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MMAANNUUAALL  DDOO  UUSSUUÁÁRRIIOO

DDeessccrriiççããoo
Converte volts em milivolts para uso com o Data Logger

(registro de dados) para exibição e registro direto de
voltagem na escala mV do medidor. Use-o com o EHDL1
para registro de MIN e MAX.

OOppeerraaççããoo
1. Deslize no EHDL1 ou no DL2. 
2. Conecte os fios de teste ao AVH1.
3. Defina a faixa mV do medidor para
ler volts diretamente.

EEssppeecciiffiiccaaççõõeess
Taxa de conversão: 1mVAC/1VAC ou 1mVDC/1VDC
Resolução: 0,1V para medidores com 0,1mV
Precisão: a 22,78 ºC± -12,22 ºC <95%UR (a 73 ºF
± 10 ºF <95%UR)
CC: ±(0,5%rdg + 1 dgt)
CA: ±(1,0%rdg + 4 dgts)

Voltagem máxima: 600V CA ou CC
Impedância de entrada: 1MOhm
Temp de operação: 0 ºC a 48,89 ºC em <95%UR (32 ºF
a 120 ºF em <95%UR)

Temp de armazenamento: -20 ºC a 60 ºC (-4 ºF a
140 ºF)

Segurança: Marca aprovada CE, aprovação EN61010-1,
Cat III 600V

GGaarraannttiiaa
O produto está garantido para o comprador original con-

tra defeitos de material ou de fabricação por um período de
um (1) ano a partir da data de aquisição. Durante o perío-
do de garantia, a Fieldpiece Instruments substituirá ou
reparará, a seu critério, a unidade defeituosa.  
Esta garantia não se aplica aos defeitos resultantes de

mau uso, negligência, acidente, reparação não autorizada,
alteração ou uso incorreto do instrumento. Quaisquer
garantias implícitas provenientes da venda de produtos da
Fieldpiece, incluindo, mas não limitado a, garantias implíc-
itas de comercialização e adequação para um propósito
específico, estão limitadas ao descrito acima.  A Fieldpiece
não poderá ser responsabilizada por danos acidentais ou
consequentes.  

AAssssiissttêênncciiaa
Envie qualquer aparelho AVH1 defeituoso à Fieldpiece

para assistência coberta pela garantia juntamente com o
recibo de compra. Entre em contato com a Fieldpiece para
se informar sobre as taxas de reparação fora da garantia.

Fieldpiece Instruments, Inc.
Califórnia, EUA

www.fieldpiece.com.br
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